
Ane Østergaard’s CV 														



2001:  		Den Fri Ungdoms Uddannelse

•	  lydstudie knowledge 
•	Filmværkstedet, komponerede musik til kortfilm og lavede lyd til lokal-tv.
•	Gøglerskolen, -gøglede og komponerede musik til forestillinger
•	Chichester Jazz-college i England, klaver linjen
•	Cubase/studioteknik kursus på byhøjskolen i Århus

2002: Spillede min første elektroniske koncert som Band Ane, til Missfobi på Musikcafeen

2004:  Kom ind på konservatoriet, den elektroniske linje

2005:  Komponerede musik til Søren Jessens børne fortællinger, optrådte med Søren bla. til Lyd og litteratur

2006:  Blev udtaget til at spille på Roskilde festival som det nye up-coming navn.

           Udgav min første plade: Band Ane: Anish Music

	Gaffa 5/6 stjerner ’Anish Music’ er varm, sjov og sær. Den er fyldt med ømme kram, 
            men i lige så høj grad med  knuserier af melodier og pudsig sammenstykning af nye collager.

	Soundvenue 5/6 stjerner.. " Et sjældent smukt øjeblik i dansk musik"          

            Dr.dk/musik 5/6 stjerner.. "Hvis man skruer bagpanelet af Band Anes computer, må en forunderlig verden 		åbenbare sig"

	Berlingske tidende 5/6 stjerner.. "Det er ualmindelig godt gjort - og sært tidløst"	

	Modtog en pris på 50.000 kr fra Statens Kunst fond for deres bud på årets bedste plade.
           
           Modtog Steppeulveprisen som "Årets håb"

           Spillede på Skanderborg Festival/Roskilde Festival
 
	Modtog Danish Dj Awards for "Årets talent"
       
2007:  MTV tourne (30 koncerter) 

           Blev optaget i Dansk Komponist forening

           Spillede på Skanderborg Festival/ Roskilde Festival

           Lavede intro og skillere til Harddisken på P1 

          
2008: Bachelor i elektronisk musik

           Lærevikar på Ærø-højskole


2009: Komponerede musikalsk lyd univers til teaterforestillingen: På lånt tid

          Udgav 3dobbelt vinyl: Anish Music Too and Free

          Gaffa 5/6 stjerner.. "en kompleks, men alligevel iørefaldende, musikalsk vision, der med sublim 
          sammenhængskraft blander melodisk electronica, IDM, glitchhop, drill'n'bass, spoken word, feltoptagelser, 
          dub og alskens andre ting."

          Information.. "... et livsaligt værk, en varm ledsager gennem den kommende kolde tid"           

          Weekend Avisen.. "Hos hende stortrives en musikalsk naivisme og en stor klanglig stoflighed, 
          der får det til at lyde og  synes som om, man næsten kan røre ved og snuse til musikken"


            Modtog den anerkendte præmie på 30.000 fra kunststyrelsens toneudvalg  "for at ha lavet en udgivelse der 	havde sat et præg på den danske musikhimmel, som en særligt markant udgivelse".

	Spillede igen på Roskilde festival og Skanderborg

2010:	Komponerede musik og lyde til Rune T Kiddes Fortælling " idag Spiser vi hjemme hos mig" som blev til en 	video
	
	Samarbejde med Simona Abdallah og Aida Nadeem, Worldtronica koncerter

	Tysklands tourne ( 18 koncerter )

2011:	lære på den elektroniske linje på Engelsholm Højskole 

	Kandidat i Elektronisk Musik (the None exiting soundtrack, og film musik for begyndere manualen)

	Komponerede Musik til Dokumentaren "mig uden dig"
	
	Projekt ORD i NORD med heksen Tina Weiss
	
	
2012	
	
	DIEM 25 års jubilæum, 2generationer af elektroniske musikere arbejder sammen, jeg opførte d. 8marts et 20 	minutters værk med Birgitte Alsted

	Blev udtaget til at lave et værk til bygningen "Den Sorte Diamant" Har præmiere i 2013, derefter vil værket 	blive spillet hver dag kl 13.00

	Ømme Dupper (Komposition af 48 timers musik til et installations teater stykke)

	Komponist på kortfilmen " Skørping i natten" i samarbejde med to fotografer						 http://www.youtube.com/watch?v=UTAxtToKSmU	

2013
	
	Bliver udtaget til at være med i Koda Skolekorps.	
	Tar rundt i hele landet og laver akustisk laptop workshops med 4 klasser. 
	
	Instruktør på Artlab's Elekronika hold. ( Undervise i live/beats )

	Komponerede 2 bestillings værker  for 12 højtalere til Den Sorte Diamant i forbindelse med Dansk Komponist 	forenings 	100års jubilæum
	(værkerne køre skiftevis med 6 andre komponister hver dag kl. 13.00)

	Spiller til Jazz festivallen med Marilyn Mazur og Christina Dahl

	Komponerede Musik til kunstfilmen Carlshutte af billedhuggeren Poul Bækhøj

	Mentor for sangskrivere på konservatoriet.

	Bliver optaget på det internationale pladeselskab: Clang
	
2014

	
	Mentor forløb hos tonemesteren Morten Green.

	Udgiver min tredie udgivelse. Anish Music Caravan.

	Komponerer en musikalsk lydrejse skræddersyet til Cisternerne i Søndermarken.
	
	Optaget i Kodas skolekorps. Tar ud på landets skoler og bygger akustiske laptops med eleverne

	
2015

	Laver lyd til Vinterhaven i Glyptoteket


Generalt:

Ud over alle disse forskellige projekter og forløb har jeg sideløbene spillet et hav af koncerter både i ind og udland. 







